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Godātie lauksaimnieki!
Ir pagājis gads, kopš esam iestājušies
Eiropas Savienībā. Un teikšu godīgi, patiešām jūtos gandarīts un lepns, ka Latvijas lauksaimniecības sektors ir tik veiksmīgi integrējies Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politikā. Līdzšinējais
gads ir pierādījis, ka mūsu lauksaimnieki,
ja vēlas, ir spējīgi sekmīgi konkurēt ar
Eiropas Savienības kolēģiem. Neraugoties
uz to, ka konkurence ir palielinājusies,
mūsu saimniecības tik un tā turpina attīstīties, rosīgi meklējot efektīvākos un veiksmīgākos saimniekošanas veidus, aktīvi
piesakoties un apgūstot Eiropas Savienības finansējumu kā no dažādām lauksaimniecības sektora un lauku vides atbalsta
programmām, tā struktūrfondiem.

Vēlos uzsvērt, ka tieši precīzas informācijas par iespējamā atbalsta saņemšanu
savlaicīga iegūšana un izprašana bijis viens
no apstākļiem, kas sekmējis daudzu Latvijas lauksaimnieku iespēju iegūt Eiropas
Savienības atbalstu. Tāpēc arī ir sagatavots
LLKC informatīvs materiāls, kurā katrs var
iegūt nepieciešamo informāciju par dažādām lauksaimniecības atbalsta iespējām.
Jūs esat laipni gaidīti Lauku konsultāciju
birojos, kas atrodas visos Latvijas rajonos.
Nāciet un jautājiet!

Cienījamie kolēģi!

vietu. Lauku attīstībā lauksaimniecībai joprojām ir un arī būs svarīga loma, tomēr
lauku attīstības koncepcija ietver arī ekonomisko aktivitāšu dažādošanu, dabas resursu pārvaldīšanu, kultūras, tūrisma un
atpūtas iespēju veicināšanu.
Lauku attīstības konsultantu institūcijā
mēs veidosim kolektīvu, kurā strādās vairāk kā 500 kolēģi visās Latvijas lauku pašvaldībās. Sava rajona kolēģus Jūs satiksiet
ikmēneša informatīvajos pasākumos, ko
organizēs Jūsu rajona Lauku konsultāciju
birojs. Ar savu tuvāko rajonu kaimiņiem
Jūs tiksieties reģionālajā mācību pasākumā
vasarā. Internetā mēs izveidosim “diskusiju
istabu”, kurā Jūs varēsiet elektroniskā veidā apspriest un uzdot jautājumus par lietām, kas prasa risinājumus. Jaunāko informāciju Jūs saņemsiet arī ar ikmēneša informācijas materiāla starpniecību, kas Jums
būs pieejams gan drukātā veidā, gan elektroniskā versijā ar interneta starpniecību.
Pirmais laidiens ir Jūsu priekšā.
Uz sadarbību!

Esmu pārliecināts, ka šobrīd iestājas
jauns laiks Latvijas lauku attīstībā. Latvijā
vēl nekad nav bijis pieejams speciālists
lauku attīstības jautājumos katrā lauku
pašvaldībā, katrā pagastā. Šobrīd, pateicoties Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lauku konrt
sultāciju un izglītības centra sadarbībai,
ne
šāda iespēja ir radusies.
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IS ku attīstība Eiropā radās pagājušā gadsimst ta piecdesmitajos, sešdesmitajos gados,
ov tagad tas ir kļuvis būtisks arī Latvijā.
at Lauksaimnieciskajai ražošanai modernizēag
aS joties, nozarē paliek arvien mazāk darba

Mārtiņš Roze,
zemkopības ministrs

Edgars Linde,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”
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Tuvāko divu mēnešu kalendārā ir atzīmēti
būtiskākie termiņi, kas jāievēro lauku uzņēmējam, lai nepalaistu garām iespēju pieteikties uz
dažāda veida pieejamo atbalstu. Zemāk atradīsiet
skaidrojumus kalendārā minētajiem pasākumiem,
kā arī citu pasākumu aprakstu, kuri kalendārā nav
ietverti.

Lietotie saīsinājumi:

LAD — Lauku atbalsta dienests
PVD — Pārtikas un veterinārais dienests
RVP — Reģionālā vides pārvalde
LIZ — lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Pārrēķinot eiro uz latiem, ir jālieto pārrēķina
kurss 1 EUR = 0,702804 Ls.

IETEIKŠANĀS UZ PLATĪBMAKSĀJUMIEM IR AIZSĀKUSIES
Svarīgi: zemāk minētās atbalsta likmes
(summa par hektāru) ir provizoriskas un var
mainīties!
P

Jau otro gadu lauksaimniekiem, lai uzlabotu
savas saimniecības vadīšanas un saimniekošanas
rezultātus, būs iespēja saņemt vairākus Eiropas
Savienības maksājumus. Viens no atbalsta maksājumu veidiem ir platībmaksājumi, t.sk., vienotais
platību maksājums un papildu tiešie maksājumi.
Uz šiem maksājumiem var pretendēt zemes
apsaimniekotājs:
īpašnieks,
tiesiskais valdītājs,
nomnieks.
Saimniecības, kas lieto labu saimniekošanas
praksi, platības maksājumus var saņemt par
aramzemi, kurā:
tiek audzēti kultūraugi,
ir iesēti zālāji,
ir melnā vai aizņemtā papuve,
ir pļavas un ganības,
ir ilggadīgie stādījumi.
Atšķirībā no 2004. gada atbalsta saņemšanas
nosacījumiem šogad lauksaimniekam ir jānodrošina atbalstam deklarētajiem laukiem dabā identificējamas robežas, kā arī jānodrošina, ka
2005. gada platību maksājuma iesniegumā deklarētās ilggadīgās pļavas un ilggadīgās ganības netiks samazinātas turpmākos 5 gadus.
Lai pretendētu uz platībmaksājumu atbalstu,
LIZ jāievēro zemes labs lauksaimniecības un
vides stāvoklis. Tas nozīmē, ka
LIZ platībā kultūraugi tiek audzēti, ievērojot agrotehniku,
nav sastopami latvāņi un krūmi,
tiek uzturētas kārtībā meliorācijas sistēmas,
augi vai to atliekas tiek iestrādātas augsnē,
pļavas un ganības, t.sk., kultivētās, tiek
nopļautas vai noganītas vismaz vienu reizi
līdz 1. augustam, bet zāle tiek novākta
(izņemot, ja pretendē uz Lauku attīstības
plāna maksājumiem par bioloģiskās daudz•
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veidības uzturēšanu zālājos vai buferjoslu
ierīkošanu līdz 10. septembrim),
netiek dedzināta kūla!
Vienotā platībmaksājuma likme ir 26.44 EUR/ha.
Papildus vienotajam platību maksājumam
varēs saņemt arī tiešos maksājumus par
laukaugu platībām,
lopbarības platībām, kurās laukaugu sējumi
parastos augšanas apstākļos tiek uzturēti
vismaz līdz to ziedēšanas sākumam.
Tiešos maksājumus par laukaugu platībām
varēs saņemt, audzējot šādus kultūraugus:
vasaras un ziemas kviešus, rudzus, vasaras
un ziemas miežus, auzas, tritikāli, griķus,
eļļas un šķiedras linus,
rapsi,
zirņus, lauka pupas, saldo lupīnu,
dažādus laukaugu maisījumus, piemēram,
auzas ar zirņiem.
•
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Atbalsta likme ir 68.08 EUR/ha.
Lopbarības platībām atbilst

kultivētas pļavas un ganības,
aramzemē iesētie ilggadīgie zālāji,
graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un
skābbarībai,
kukurūza zaļbarībai un skābbarībai.
Atbalsta likme ir 15.64 EUR/ha.
Tiešos maksājumus var saņemt arī par kartupeļu audzēšanu cietes ražošanai, ja ir noslēgts
līgums starp kartupeļu ražotāju un cietes ražotāju
par noteikta apjoma kartupeļu piegādi un cietes
ražotājs tos saņēmis.
Atbalstam ir jāpiesakās līdz 15. jūlijam un
jāiesniedz kartupeļu audzēšanas līguma kopiju.
•
•
•

•

Atbalsta likme ir 59.46 EUR/ha.

Tiešos maksājumus par zālāju un linu sēklām
var saņemt, ja sēklas ir sertificētas Valsts augu
aizsardzības dienestā un realizētas. Atbalstam
jāpiesakās līdz nākamā gada 1. augustam, kas
seko pēc attiecīgā ražas gada.

Atbalsta likme ir atkarīga no zālāja sugas.

P

IETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Uz maksājumu var pieteikties, ja ir ievēroti
šādi nosacījumi:
platība nav mazāka par 1 ha,
minimāla viena lauka platība nav mazāka
par 0,3 ha,
kopējā maksājumu summa nav mazāka par
50 eiro.
Reģionālās lauksaimniecības pārvaldēs katram
pretendentam tiks iedota atbalsta pieteikuma
veidlapa, lauku bloku karte vai vairākas kartes
mērogā 1:5000 vai 1:10000. Atšķirībā no
2004. gada šogad pieteikumu veidlapā ir nepieciešams atzīmēt arī pasākumus, ja saimniecība vēlas
pretendēt uz atbalsta maksājumiem kādā no
•
•

•
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Lauku attīstības plāna Agrovides sadaļām. Lai
vieglāk būtu aizpildīt šo pieteikuma veidlapu,
tiks izsniegta arī rokasgrāmata, kurā sniegts
skaidrojums, kas jāatzīmē kartē, un doti norādījumu veidlapas aizpildīšanai. Pieteikumu aizpildīt
palīdzēs arī rajonu Lauku konsultāciju birojos.
Aizpildīts pieteikums un kartes ir jāiesniedz
vai jānosūta atpakaļ uz reģionālo Lauksaimniecības pārvaldi līdz 2005. gada 15. maijam. Pieteikumu var iesniegt līdz 2005. gada 10. jūnijam,
bet tad par katru nokavēto darbadienu, atbalsts
tiks samazināts par 1%.
P

IETEIKUMU PĀRBAUDE

Ja pieteikumā tiks konstatētas kļūdas vai neskaidrības, tad lauksaimnieks saņems vēstuli, uz
kuru būs obligāti jāatbild, sniedzot komentāru.
Savukārt, ja tiks veikta fiziskā kontrole, tad lauksaimnieku par to informēs ne ātrāk kā 48 stundas
pirms kontroles vai arī bez brīdinājuma. Ja tiks
konstatēti pārkāpumi, piem., deklarēta LIZ platība, kurā aug krūmi, tad tiks piemērotas sankcijas.
Pārkāpumu gadījumā lauksaimnieks atbalstu var
nesaņemt kārtējā gadā vai arī nākamos trīs gadus.
PRASĪBAS ATBALSTA PIETEIKUMA UN LAUKU BLOKU KARŠU AIZPILDĪŠANĀ
Piesakoties uz platībmaksājumiem, nepieciešams precīzi norādīt atbalstam pieteiktās zemes
platību. Tā ir jāatspoguļo lauku bloku kartē, apvelkot robežu, kā arī atbalsta pieteikumā, norādot
platību ar precizitāti līdz simtdaļai, t.i., divi cipari aiz komata, piemēram, 12,73 ha. Kartē ir attēlotas lauku bloku robežas, lauku bloku numuri,
lauku bloku kopējā platība hektāros. Kartēs jāiezīmē visi lauki, kurus lauksaimnieks apsaimnieko, neatkarīgi no tā, vai tie ir īpašumā, lietošanā vai nomā. Gadījumā, ja informācija kartē nesakrīt ar situāciju dabā, piemēram, kāda lauka
bloka daļa vairs nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), vai otrādi — zeme, kas kartē

uzrādīta kā nelauksaimnieciska zeme, dabā ir LIZ,
tad šīs izmaiņas ir jāiezīmē kartē, kā arī kartes
otrā pusē jāapraksta situācija, kas neatbilst dabā,
norādot precīzu platību izmaiņām.
Atbalsta pieteikumus pārbaudīs, veicot gan
vizuālu, gan administratīvu, gan fizisku kontroli.
Gadījumos, ja tiks konstatēta vienotā platību maksājumu platību pārdeklarācija, tiks piemērotas
sankcijas. Ja kontrolē tiks konstatēts, ka platība ir
mazāka par deklarēto platību, tad, ja pārdeklarētā
platība ir robežās no 0% līdz 3%, platības pārdeklarācijas sankcijas nepiemēro un atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību. Ja pārdeklarētā platība ir robežās no 3% līdz 30%, tad
atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto
platību, ko samazina par pārdeklarētās platības
(ha) divkāršu apjomu. Gadījumā, ja pārdeklarētā
platība ir robežās no 30% līdz 50%, tad platībmaksājumu atbalstu konkrētajā gadā nepiešķir; ja
tā ir virs 50%, tad atbalstu nepiešķir, kā arī pārdeklarētās platības atbalsta summu ietur no vienotā platībmaksājuma, kuru pretendents varētu būt
tiesīgs saņemt turpmāko 3 gadu laikā. Ja kontrolē
konstatētā platība ir lielāka par deklarēto platību,
tad sankcijas nepiemēro, bet atbalstu izmaksā,
ņemot vērā deklarēto platību.
Lai atvieglotu platību precīzu noteikšanu dabā,
Lauku konsultāciju un izglītības centrs veic lauku
robežu noteikšanu un platību aprēķināšanu, izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju ‘Trimble’. Mērījumu rezultātā iegūst noteiktu
lauku kontūru un aprēķinātu platību hektāros.

Piemērs.

Deklarētā platība ir 100 ha
Kontrolē konstatē, ka ir tikai 90 ha
Starpība ir 10 ha jeb 11,1%
Reālo platību samazina par 20 ha (2×10)
Atbalsts saņemams 70 ha (90 ha – 20 ha)
Nākamajā informācijas materiālā turpināsim Jūs
informēt par tiešajiem maksājumiem lopkopībā!

Agrovides pasākumu atbalstu var saņemt
saimniecības, kas lieto Labas saimniekošanas
praksi. Pieteikšanās uz agrovides pasākumu atbalstu jāveic līdz
• 15. maijam — ja saimniecības vienlaikus
piesakās uz platības maksājumiem vai
• 10. jūnijam, ja saimniecība pretendē tikai
uz agrovides pasākumu atbalstu.

bas sertifikātu vai kurai ir sertifikāts par to, ka tā
atrodas pārejas periodā uz bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Kāds ir atbalsta apjoms?
Atbalsta apjoms ir atkarīgs no apsaimniekotās
zemes sertifikācijas statusa — par katru sertificēto
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru
atbalsta likme ir 82 EUR gadā, savukārt atbalsts
pirmajā un otrajā pārejas gadā ir 139 EUR par
katru ar bioloģiskajām metodēm apsaimniekoto
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība
Kas var saņemt atbalstu?

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos
Kas var saņemt atbalstu?

LAUKU ATTĪSTĪBAS PLĀNA PASĀKUMI
AGROVIDES PASĀKUMI

Atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai var saņemt fiziska vai juridiska persona, kura
ir saņēmusi bioloģiskās lauksaimniecības atbilstī4

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu var saņemt
fiziska vai juridiska persona, kura veic lauksaimniecisko darbību.
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Par ko var saņemt atbalstu?
Atbalsts tiek maksāts par atbilstoši apsaimniekotajiem Latvijas Dabas Fonda noteiktajiem
bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kas jūsu lauku
bloku kartēs ir atzīmēti zaļā krāsā.
Kādi nosacījumi ir jāievēro, un kāds ir atbalsta apjoms?
Atbalsts tiek maksāts par zālāju uzturēšanu
videi draudzīgā veidā, tos noganot vai arī nopļaujot. Ganīšanas gadījumā — jāgana no 0,65 līdz
0,74 dzīvnieku vienībām uz saimniecībā noganīto bioloģiski vērtīgo zālāju hektāru. Pļaušanas
gadījumā — pļaušana jāveic no 10. jūlija līdz
10. septembrim un nopļautā zāle ir jānovāc vai
jāaizved prom no lauka. Par katru atbilstoši apsaimniekoto bioloģiski vērtīgo zālāju platību
atbalsta lielums ir 138 EUR.
Buferjoslu ierīkošana
Kas var saņemt atbalstu?
Atbalsts buferjoslu ierīkošanai ir pieejams
fiziskām un juridiskām personām (zemnieku
saimniecībām, SIA), kuru saimniecības atrodas
Dobeles, Bauskas, Jelgavas un Rīgas rajonā.
Par ko var saņemt atbalstu?
Atbalsts tiek sniegts par ilggadīgo zālāju
buferjoslu izveidošanu gar ezeriem, upēm,
ūdenskrātuvēm un meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem (ūdens aizsardzības buferjosla) un lieliem lauku masīviem (tīrumu buferjosla). Buferjoslas minimālais garums ir 100 m, platums ir
atkarīgs no tās veida; tajā ir jābūt ierīkotam
daudzgadīgajam zālājam, kas vismaz reizi gadā
ir jānopļauj (ne ātrāk kā 10. jūlijā un ne vēlāk kā
līdz 10. septembrim).
Cik liels ir atbalsta apjoms?
Atbalsta apjoms ir atkarīgs no buferjoslas
veida:
par katru ierīkotās ūdens aizsardzības buferjoslas
metru
jūs
saņemsiet
0,256 EUR gadā, ja tā ir ierīkota gar
ūdensteci vai ūdenstilpi (buferjoslas platums 10 metri), un 0,102 EUR gadā, ja
buferjosla ir ierīkota gar novadgrāvi
(buferjoslas platums 4 metri);
par katru ierīkotās tīruma buferjoslas metru jūs saņemsiet 0,180 eiro gadā
(buferjoslas platums 4 metri).
Mazāk labvēlīgie apvidi (MLA) un apvidi ar
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā
(AIVAN)
Uz MLA un atbalstu apvidiem ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā ir jāpiesakās
kopā ar vienotajiem platībmaksājumiem līdz
2005. gada 15. maijam. Ja jūsu apsaimniekotā
platība atrodas MLA teritorijā, neaizmirstiet ielikt atzīmi Platību maksājumu iesniegumā! Uz
AIVAN atbalstu var pieteikt tikai apvidus, kas ir
•

•
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ieguvuši NATURA 2000 statusu. Lauku bloku
kartēs tie būs iezīmēti ar zaļām svītrām.
Kas var saņemt atbalstu?
Šajā pasākumā atbalstu jūs varat saņemt, ja
esat fiziska vai juridiska persona, kas apsaimnieko
lauksaimniecības zemi pašvaldībā, kura ir noteikta kā mazāk labvēlīgs apvidus vai arī potenciālajā
NATURA 2000 teritorijā (to, vai jūsu saimniecībai ir pieejams šis atbalsts, varat noskaidrot pie
sava pagasta konsultanta).
Cik liels ir atbalsta apjoms?
Atbalsta apjoms ir atkarīgs no lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotās un pieteiktās zemes platības un tā, kurā mazāk labvēlīgo apvidu kategorijā un/vai arī potenciālajā NATURA 2000 teritorijā šī platība atrodas. Atbalsta maksājuma lielums
ir redzams tabulā.
Teritorija
MLA 1. kategorijas
teritorija
MLA 2. kategorijas
teritorija
MLA 3. kategorijas
teritorija
Cita teritorija

EUR par ha
mazāk labvēlīgajos apvidos
31

EUR par ha
Natura 2000

48

30

64

26

33

38

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai

Pasākuma mērķis ir mazo lauku saimniecību
attīstība un ražošanas dažādošana.
Kas var saņemt atbalstu?
Atbalstu šajā pasākumā var saņemt fiziska vai
juridiska persona (piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks), kuras
saimnieciskās darbības apgrozījums par
pēdējo noslēgto gadu ir robežās no
1000 EUR līdz 10000 EUR;
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
veido vismaz 50% no kopējā saimnieciskās
darbības apgrozījuma;
ieņēmumus apliecina VID ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats par
saimniecisko darbību gadā pirms pieteikšanās uz šo atbalstu.
Kādi nosacījumi jāievēro?
Lai saņemtu atbalstu, ir jāizstrādā un jāiesniedz LAD saimniecības attīstības plāns nākošajiem 5 gadiem (atbilstoši LAD formai). Attīstības
plānā var būt paredzēti ieguldījumi gan lauksaimniecībā, gan nelauksaimnieciskajās nozarēs un tie
var ietvert būvniecību, zemes, iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī ieguldījumus mājlopos un ilggadīgajos stādījumos. Saimniecības attīstības plānā ir jāparedz saimnieciskās darbības neto apgrozījuma pieaugums vismaz par 30% pirmo trīs
gadu laikā salīdzinājumā ar ieņēmumiem, kādi ir
bijuši gadā pirms pieteikšanās atbalstam.
•

•

•
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Cik liels ir atbalsta apjoms?
Atbalsts ir 1000 EUR gadā, un tas tiek maksāts
5 gadus pēc kārtas.
Kādu vēl atbalstu ir iespējams saņemt?
Šī atbalsta saņēmējam ir tiesības papildus pretendēt uz nacionālā atbalsta pasākumiem, saņemt
vienotos platības maksājumus un atbalstu no citiem lauku attīstības atbalsta pasākumiem. Vienlaicīgi ar šo atbalstu nevar saņemt atbalstu pasākumā “Priekšlaicīgā pensionēšanās”. Lai pretendētu
uz atbalstu pasākumā “Standartu sasniegšana”,
daļēji naturālo saimniecību attīstības plānā nedrīkst būt iekļautas standartu sasniegšanas pasākuma pozīcijas.
Standartu sasniegšana
Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības
uzņēmumus, kuros tiek veikta ES standartu ieviešana vides aizsardzības, dzīvnieku labturības un
higiēnas jomās.
Kas var saņemt atbalstu?
Atbalstu var saņemt fiziskas un juridiskas personas, par kuru saimniecību ražošanas neatbilstību ES standartiem ir saņemts nacionāli atzītas
kompetentas iestādes (PVD vai kūtsmēslu krātuvēm — RVP) atzinums.
Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?
Atbalstu šī pasākuma ietvaros var saņemt par:
• kūtsmēslu krātuvju būvniecību īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Bauskas, Jelgavas
un Rīgas rajona administratīvās teritorijas
robežas, izņemot Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežas);
• higiēnas standartu nodrošināšanu piena
ražošanā (slaukšanas un piena dzesēšanas
iekārtas);
• govju kūtīm paredzēto standartu ievērošanu, lai nodrošinātu piena higiēnu (cūku
pārvietošana uz atsevišķām novietnēm);
• sprostu pārbūvi, lai nodrošinātu dējējvistu
labturību.
Kādi nosacījumi jāievēro?
Atbalsta saņemšanai LAD ir jāiesniedz attiecīgā standarta sasniegšanas plāns, kurā tiek apliecināts, ka, ievērojot šo plānu, standarts tiks sasniegts. Standartu sasniegšanas plānu apstiprina
nacionāli atzītā kompetentā iestāde (PVD vai kūtsmēslu krātuvju būvniecībai — RVP). Atbalsta
pieteikumus LAD var iesniegt visu gadu, un tie
tiek apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz
15. datumu.
Cik liels ir atbalsta apjoms?
Atbalsta apjoms ir atkarīgs no ieviešamā standarta un saimniecības lieluma:
• par kūtsmēslu krātuvju būvniecību atkarībā
no to veida un apjoma — no 47 EUR/m
līdz 64 EUR/m ,
3

3

6

piena dzesēšanas un slaukšanas aprīkojuma
iegādei atkarībā no dzīvnieku skaita saimniecībā — no 181 EUR līdz 238 EUR par
govi,
• cūku pārvietošanai — no 161 EUR par
dzīvnieku,
• dējējvistu sprostu pārbūvei — 9 EUR par
dējējvistu.
Kompensācijas apjoms nedrīkst pārsniegt
25 000 EUR uz saimniecību gadā. Maksimālais
atbalsts vienai saimniecībai ir 75 000 EUR trīs
gadu periodā.
Kādu vēl atbalstu ir iespējams saņemt, un
kādi ir ierobežojumi?
Šī pasākuma ietvaros atbalstītos ieguldījumus
nedrīkst finansēt no jebkādiem citiem ES vai
valsts atbalsta veidiem. Šī atbalsta saņēmējam ir
tiesības papildus pretendēt uz nacionālā atbalsta
pasākumiem, saņemt vienotos platības maksājumus un atbalstu no citiem lauku attīstības atbalsta
pasākumiem. Vienlaicīgi ar šo atbalstu nevar saņemt atbalstu pasākumā “Priekšlaicīgā pensionēšanās”.
Papildu informāciju par Lauku attīstības pasākumiem meklējiet pie savas pašvaldības konsultanta vai rajona Lauku konsultāciju birojā.
•

PASĀKUMS “ATBALSTS MEŽSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAI”
Meža īpašnieki var pretendēt uz Struktūrfondu
atbalstu pasākumā “Mežsaimniecības attīstība”.
Atbalsts ir paredzēts meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, kā arī ieaudzēto mežaudžu kopšanai.
Kas var saņemt atbalstu?
Atbalstu var saņemt gan fiziskās (tostarp arī
piemājas saimniecības), gan juridiskās personas
(zemnieku saimniecības, SIA), kā arī vietējās pašvaldības. Pasākuma ietvaros projektus var īstenot
visā Latvijas teritorijā, izņemot 7 republikas pilsētas (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja,
Rēzekne un Ventspils) un visus rajonu centrus.
Kādi nosacījumi jāievēro?
Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendenta
meža īpašumā ir jābūt veiktai meža inventarizācijai, kā arī atbalsta pretendentam nedrīkst būt nodokļu parādu. Meža atjaunošanā un ieaudzēšanā
izmantotajam stādāmajam materiālam ir jāatbilst
noteikumiem par meža reproduktīvo materiālu. Ja
vēlaties saņemt atbalstu, jums ir jāizstrādā meža
ieaudzēšanas vai atjaunošanas plāns, kurš jāapstiprina mežniecībā.
Par ko var saņemt atbalstu, un kāds ir tā
apjoms?
∗

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju
apmežošana.

Atbalsts ir paredzēts meža ieaudzēšanai lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantotajās un krūmāju zemēs (šajā pasākumā netiek atbalstīta meža
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atjaunošana meža zemēs), stādījumu kopšanai un
aizsardzībai saskaņā ar meža ieaudzēšanas plānu.
Atbalsts meža stādīšanai ir 400 EUR/ha, kopšanai un aizsardzībai — 140 EUR/ha gadā divus
gadus.
∗

Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās.

Atbalsts paredzēts meža atjaunošanai dabas
katastrofu un ugunsgrēku radīto postījumu vietās
(arī vējlauzēs cietušo mežaudžu atjaunošanai).
Atbalsts meža atjaunošanai tiek piešķirts
420 EUR/ha. Atbalstam var pieteikt platības, par
kurām Valsts meža dienests izsniedz atzinumu,
ka konkrētajā platībā ir bijis ugunsgrēks un/vai
dabas katastrofa (piemēram, 2005. gada 8.—
9. janvāra viesuļvētras postījumi) un šajā platībā
ir veicama meža atjaunošana.
∗

Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku
sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko
daudzveidību un vides vērtību.

Atbalsts ir paredzēts mazvērtīgo mežaudžu
uzlabošanai ar augstvērtīgu meža augšanas apstākļu tipam piemērotu koku sugām.
Atbalsts meža uzlabošanai ir 350 EUR/ha.

NACIONĀLĀS SUBSĪDIJAS
Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumu daļējai segšanai par kultūraugu un produktīvo mājlopu apdrošināšanu.
Subsīdijas piešķir apdrošināšanas prēmiju
iegādes izdevumu segšanai par kultūraugu un
produktīvo mājlopu apdrošināšanu. Subsīdijas
piešķir 50% apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem, bet ne vairāk kā 25 latus
par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību),
par kartupeļiem un dārzeņiem — ne vairāk kā
50 latu, par augļu kokiem un ogulājiem — ne
vairāk kā 150 latu par hektāru.
Pieteikšanās līdz 2005. gada 1. decembrim.

Par pārraudzībā esošu govi

Atbalstu piešķir par pārraudzībā esošu govi,
L

kurai ir aprēķināts ražības indekss (pirmpienei —
bez ražības indeksa) un kurai Ciltsdarba valsts inspekcija nav anulējusi pēdējās noslēgtās laktācijas
pārraudzības rezultātus, tiek piešķirts vienreizējs
gada maksājums 26 lati.
Govju ganāmpulka īpašniekam par katru pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas (240—305 dienas) slēgšanas.
Atbalsts tiek piešķirts, ja
• ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi
saskaņā ar noslēgto līgumu starp saimniecību un ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
staciju;
• pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir
veikta imunoģenētiskā pārbaude, ko apliecina imunoģenētiskās laboratorijas atzinums;
• pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) ir lineāri novērtējis sertificēts dzīvnieku vērtēšanas
eksperts.
Atbalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā 50 latu
apjomā. Jāpiesakās līdz ceturkšņa pirmā mēneša
pirmajam datumam (tuvākais pieteikšanās beigu
termiņš — 1. jūlijs)

Par elektronisko svaru vai elektrisko cirpšanas
aparātu iegādi (aitkopībā).

Šķirnes aitu audzēšanas saimniecības īpašniekiem, ja saimniecība ir ieguvusi šķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecības statusu, un aitas gaļas
ražošanas saimniecību īpašniekiem ir iespējas pieteikties subsīdijām par ieguldītajām investīcijām
elektronisko svaru vai elektrisko cirpšanas aparātu
iegādei. Tās izmaksā, pamatojoties uz dokumentiem, kas apstiprina izdevumus un maksājumus.
Atmaksā 40% no izdevumiem. Pretendentam ir
jānoslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu un līdz
katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam
datumam (tuvākais ir 1. jūlijs) Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz dokumenti, kas apstiprina izdevumus un maksājumus.
Papildu informāciju varat iegūt pie savas pašvaldības konsultanta, rajona lauku konsultāciju
birojā vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē. Visiem minētajiem pasākumiem pieteikumi iesniedzami Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās pārvaldēs.

AUKU ATBALSTA DIENESTA REĢIONĀLO PĀRVALŽU ADRESES UN TELEFONI
RLP
Tālruņa numurs
Adrese

Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Zemgales RLP
Ziemeļaustrumu RLP
Ziemeļkurzemes RLP
Ziemeļvidzemes RLP

4624188
3807430
5307096
5035848
5237644
3022232
4471470
3237806
4221510
7

Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600
Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801
Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301
Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001
Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200
Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001
Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV-4401
Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3201
Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200)
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PROGRAMMA “PROCENTU LIKMJU
SUBSĪDIJAS”
Kas var saņemt atbalstu?

Atbalstam var pieteikties mazais vai vidējais
komersants (uzņēmums), kas ir reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā. Atbalsts netiek
sniegts lauksaimniecībai, zivsaimniecībai, kā arī
transporta, tērauda un mākslīgās šķiedras ražošanas nozarēm.
Par ko var saņemt atbalstu?
Atbalsts ir paredzēts procentu likmju subsīdiju veidā. Kredīta vai līzinga maksājumu procenti
tiek segti, ja kredīts vai līzings saņemts pamatlīdzekļu iegādei, izveidošanai vai būvju
būvniecībai/rekonstrukcijai/renovācijai.
Atbalsta apjoms?
Atbalsta maksimālais apjoms ir Ls 15 000 un
maksimālā gada procentu likme, kas tiek finansēta, ir 12%.
L

ATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU BIROJI

Kur var iesniegt projektus?
Projektu atbalsta saņemšanai var iesniegt
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Rīgā, Elizabetes ielā 19 līdz 2006. gada 31. decembrim.

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
Aktuāli!

Izdarīti būtiski grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likums paredz, ka
2005. un 2006. gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu no augoša meža pārdošanas vai kokmateriālu pārdošanas. Tas nozīmē, ka šīs summas nodokļu maksātājam jāuzrāda “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla” 16. ailē “Citi neapliekamie
ienākumi”.
Ja 2005. gadā, izmaksājot fiziskai personai
ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, meža vai kokmateriālu pircējs ir ieturējis
ienākuma nodokli, tad, gadam noslēdzoties fiziskajai personai, ir jāsastāda un jāiesniedz gada
ienākumu deklarācija, lai pārrēķinātu nodokļa
summu.

Rajons
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Sigulda
Saldus
Talsi
Tukums

Adrese, e-pasta adrese

Lāčplēša 2a, aizkraukle@llkc.lv
Dārza 11, aluksne@llkc.lv
Brīvības 46a, balvi@llkc.lv
Uzvaras 1, bauska@llkc.lv
Bērzaines 5, cesis@llkc.lv
Sēlijas 25, daugavpils@llkc.lv
Uzvaras 2, dobele@llkc.lv
Ābeļu 2, gulbene@llkc.lv
Bebru 108, jekabpils@llkc.lv
Dobeles 41, jelgava@llkc.lv
Skolas 9, kraslava@llkc.lv
Pilsētas lauk. 4-102, 103, kuldiga@llkc.lv
Graudu 23, liepaja@llkc.lv
Jūras 58, limbazi@llkc.lv
Raiņa 16, ludza@llkc.lv
Poruka 2, madona@llkc.lv
Brīvības 15, ogre@llkc.lv
Raiņa bulv. 21b, preili@llkc.lv
Dārzu 7a, rezekne@llkc.lv
Raiņa 3, sigulda@llkc.lv
Kuldīgas 69, saldus@llkc.lv
Kr.Valdemāra 21a, talsi@llkc.lv
Pils 11, tukums@llkc.lv

Valka

Kalnamuiža 6, smiltene@llkc.lv ; valka@llkc.lv

Valmiera
Ventspils

Mūrmuižas 9, valmiera@llkc.lv
Kuldīgas 25, ventspils@llkc.lv
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Tālrunis; fakss

t. 5122579; 5122572; t./f. 5122566
t. 4307012; 4307014; f. 4307013
t. 4521058; f. 4522811
t./f. 3927211
t. 4122048; t./f. 4120324
t. 5422332; 5440980; t./f.5423215
t./f. 3722579
t./f. 4473852
t. 5233525; 5232232; f. 5233127
t. 3050555; t./f. 3011579
t./f. 5681104; t. 5681105; 5681498
t. 3323519; f. 3341493
t. 3481216; f. 3407278
t. 4070624; t./f. 4022077
t. 5707201; t./f. 5707200
t. 4807688; 4807466; t./f. 4807464
t./f. 5022792
t./f. 5381263; t. 5381261; 5381262
t. 4623204; 4625224; f. 4625224
t./f. 7973491
t. 3822480; 3881014; f. 3881014
t. 3291907; 3291908; f. 3291906
t. 3122731; f. 3123452
Smiltenē: t. 4774730; 4774729
Valkā: t. 4725957
t. 4221757; f. 4221790
t./f. 3628565

